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جهة العمل
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من 3001/4/93
ولغاية 3001/4/91
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ولغاية 3006/1/91
من 3004/93/32
ولغاية 3006/1/91

جامعة االسراء الخاصة
شركة جنات – مسقط – سلطنة عمان

الشركة العمانية المتحدة للتأمين-مسقط-
محاسب
-1
سلطنة عمان
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-9
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محاسبة المنشآت المالية(باللغة العربية واللعة االنجليزية)
محاسبة المنشآت األستخراجية(النفط)
محاسبة مالية خاصة
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ولغاية 9116/9/1
من 9113/1/31
ولغاية 9111/3/39
من 9110/99/1
ولغاية 9119/99/1

مبادئ محاسبة ()2
دراسات محاسبية باللغة اإلنجليزية
محاسبة شركات االشخاص
محاسبة شركات االموال
اصول البحث العلمي المحاسبي (مشروع تخرج)
نظم معلومات محاسبية على الحاسب Books System
(باللغة العربية واللعة االنجليزية))
نظرية المحاسبة
معايير االبالغ المالي الدولية باللغة االنجليزية

2

البحوث (المنشورة ،والمقبولة للنشر)
الرقم

1

2

3

المجلة

عنوان البحث

منفرد/

توجه معاييرالمحاسبة نحو القيمة العادلة

مشترك

الزيتونة للدراسات

االقتصاد ص 33-76

ثاني

الزيتونة

والدخل االقتصادي واثر ذلك على

مدى مالءمة مهنة المحاسبة لبيئة التجارة
االلكترونية ص 67-23
انهيار بعض الشركات العالمية واثرها في
بيئة المحاسبة 130-36

مشترك

باحث

مشترك
باحث
ثاني

اسم المجلة

المجلد

العدد

الصدور
والبحوث العلمية-جامعة
اربد للبحوث

والدراسات -جامعة
اربد

2

6

2

2

المجلة العربية لالدارة-
منفرد

مكان

المنظمة العربية للتنمية

االدارية -جامعة الدول

22

2

األردن
عمان
األردن
اربد
مصر

القاهرة

تاريخ النشر

\قبول النشر
2002

2002

2002

العربية
3

الحاكمية المؤسسية بين المفهوم وامكانية
تطبيقها على ارض الواقع في الشركات

المدرجة في االسواق المالية ص 76-31

مشترك
باحث
ثاني

السياسة المتبعة في تصنيف االوراق المالية
2

وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 33
في الشركات المساهمة االردنية -62

7

الشركات االردنية على استقطاب االستثمار
االجنبي المباشر 131-172

مدى مالءمة معايير المحاسبة الدولية لبيئة
6

الشركات العاملة في االردن بالمقارنة مع

معايير المحاسبة المالية االمريكية ومعايير
المحاسبة البريطانية 201-276

6

3

10

العالقة المتبادلة بين معايير القيمة العادلة
واألزمة المالية العالمية 206-162

والدراسات -جامعة
اربد

منفرد

المنظمة العربية للتنمية

االدارية -جامعة الدول
المجلة العربية لالدارة-

منفرد

المنظمة العربية للتنمية

االدارية -جامعة الدول

مشترك
باحث
ثاني
مشترك
باحث
ثالث

مجلة المحاسبة واإلدارة
والتأمين – جامعة
القاهرة
مجلة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية الجامعة

اثر العولمة على نظم المعلومات المحاسبية
632-603

رئيس

القاهرة

واآلثار المترتبة على انهيارها في األردن

23

2

العربية

مشترك

شركات استثمار األموال وتحليل األسباب

26

2

العربية

مجلة المحاسبة واإلدارة

لدى شركات الخدمات المالية في األردن

10

1

المجلة العربية لالدارة-

110

اثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في

اربد للبحوث

باحث

مشترك
باحث
ثاني

والتأمين – جامعة

جامعة الزرقاء الخاصة –
مؤتمر دولي محكم –
وقبول للنشر

األردن
اربد

مصر

القاهرة

مصر
القاهرة

2007

2006

2003

العدد
61

الجزء
الثاني

()20أ

62

مصر

القاهرة
العراق
بغداد
مصر
القاهرة

مقبول للنشر ضمن

األردن

األعداد القادمة

الزرقاء

2006

2003

2003

2003
3

الرقم

عنوان البحث
رأس المال الفكري :األهمية ،والقياس،

11

12

13

12

واإلفصاح .دراسة فكرية من وجهات نظر
متعددة

دعوة إللغاء طريقة الجرد الدوري في

مشترك
مشترك
باحث
ثاني
مشترك

مقبول للنشر ضمن

األردن

األعداد القادمة

الزرقاء

والتجارية – جامعة بني

مدى قدرة مدققي الحسابات الخارجيين

مشترك

المتعاملة في التجارة االلكترونية

ثاني

وقبول للنشر

على تدقيق حسابات الشركات االردنية

المعتمد :األسباب ،وطرق معالجتها من
وجهة نظر مقدري ضريبة الدخل -313
أزمة الثقة باإلبالغ المالي في ظل األزمة

المالية العالمية :أسباب وتداعيات وحلول

تصميم نظام المعلومات المحاسبي على
موثوقية المعلومات المالية ص -116

مشترك
باحث
ثالث

آثر غياب اإلستراتيجية المحاسبية في

مؤتمر دولي محكم –

مجلة كلية بغداد للعلوم

العدد رقم ()26

العراق

االقتصادية الجامعة

ايلول 2011

بغداد

مجلة الدراسات
منفرد

االقتصادية والمالية

كلية العلوم االقتصادية
وعلوم التسيير

منفرد

االكاديمية ،االكاديمية
الليبية ،مصراته

المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على

مشترك
باحث

كفاءة األداء

ثاني

بورسعيد

كأداة إستراتيجية في الشركات المساهمة
العامة األردنية في تحقيق ميزة تنافسية

مشترك
باحث
اول

واقع ومعوقات تطبيق معايير اإلبالغ المالي

والتجارية – جامعة

المجلة العربية لالدارة-
المنظمة العربية للتنمية

االدارية -جامعة الدول
العربية

الدولية وسبل الحد منها في المؤسسات

منفرد

نموذج مقترح لتطوير اعداد الموازنة العامة

مشترك

المجلة المصرية

في االردن على مستوى الدولة والوحدات

باحث

للدراسات التجارية

الحكومية 160-123

المجلد الثاني

ثاني

وعلوم التسيير

كلية التجارة

الجزائر
جامعة

العدد ()2

العدد ( )2خريف

2010

2011

2010

2011

2011

2013

الوادي
ليبيا
االكاديمية
الليبية
مصر

بورسعيد

المجلد 32

مصر

العدد 2

القاهرة

مجلة رؤى اقتصادية
كلية العلوم االقتصادية

الجزائرية 31-6

العدد السادس

مجلة البحوث

مجلة البحوث المالية

120-113

21

األعداد القادمة

بني سويف

جامعة الزرقاء الخاصة –

مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي

20

مقبول للنشر ضمن

مصر

في الجامعات األردنية

127

13

االقتصادية الجامعة

ابريل 2011

بغداد

ثاني

باحث

2010

بغداد

مجلة كلية بغداد للعلوم

سويف

اجتياز امتحان الكفاءة الجامعي الموحد

تشرين الثاني

العراق

العدد رقم ()27

مدى قدرة طلبة تخصص المحاسبة على

باحث

العدد رقم ()22

\قبول النشر

العراق

مشترك

أثر استخدام المحاسبة االبتكارية في

16

االقتصادية الجامعة

مجلة الدراسات المالية

216-133

ثالث

20 - 6

16

مجلة كلية بغداد للعلوم

المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم

323

17

المجلة

باحث

التباين بين الدخل المعلن والدخل

12

منفرد/

تاريخ النشر

2013

ط 2012

2012

2012

الجزائر
العدد السادس

جامعة

الوادي

2012

مصر
المجلد 36

جامعة

المنصورة

2013
2

عنوان البحث

الرقم

أثر تطبيق ألبعد المالي لبطاقة األداء

22

المتوازن على جودة المعلومات المحاسبية
102-62

أثر التعليم والتدريب المهني للمحاسبين

23

22

في الحد من الممارسات الالأخالقية من
وجهة نظر المدققين الخارجين في االردن

منفرد/

باحث
اول

مشترك
باحث
ثاني

تقييم مدى التوافق بين شفافية االبالغ

مشترك

المالي ومتطلبات تطبيق ادارة الجودة

باحث

الشاملة في قطاع الخدمات في األردن

المجلة

مشترك
مشترك

اول

تاريخ النشر

مجلة دفاتر اقتصادية

كلية العلوم االقتصادية
والتسيير والعلوم

الجزائر

العدد 10

التجارية
مجلة البحوث المالية
والتجارية – جامعة
بورسعيد

مجلة الدراسات

االقتصادية والمالية

كلية العلوم االقتصادية
وعلوم التسيير

\قبول النشر
جامعة زيان
عاشور

2012

بالجلفة
العدد ( )1شتاء

مصر
بورسعيد

العدد التاسع

الجزائر

المجلد االول

جامعة

مقبول للتشر

الوادي

2012

2017

الكتب المنشورة
 -0مباديء المحاسبة المالية ج ،0دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ( 0111مشترك)

المؤتمرات (مشاركة ببحوث)
 .9المؤتمر العلمي المهني السادس ،جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين ،عمان ،االردن -33 ،
( .3004/1/32بحث مشترك)
 .3المؤتمر العلمي االول ،االبداع برؤية جديدة حول االبداع والتغيير واقتصاديات المعرفة ،كلية العلوم االدارية
والمالية ،جامعة االسراء الخاصة ،عمان ،االردن( .3001/2/29-31 ،بحث منفرد)
 .2المؤتمر العلمي المهني السابع ،جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين ،عمان ،االردن -92 ،
( .3006/1/94بحثين مشتركين)
 .4المؤتمر الثاني لعمادة البحث العلمي ،جامعة اربد االهلية ،اربد ،االردن( 3001/4/36-31 ،بحث مشنرك)
 .1المؤتمر العلمي السنوي الخامس" ،نحو مناخ استثماري متميز واعمال مصرفية الكترونية" كلية العلوم
االدارية والمالية ،جامعة فيالدافيا ،االردن ( 3001/1/1-4بحث مشترك)
 .6المؤتمر العربي االول ،االتجاهات الحديثة في محاسبة االداء واشراك الموظفين في ظل معايير ادارة الجودة
الشاملة ،مملكة المعرفة للتدريب واالستشارات ،عمان ،االردن3009/6/31-32 ،
 .1المؤتمر العلمي المهني الثامن ،جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين ،عمان ،االردن -99 ،
( .3009/90/91بحث مشترك)
 .9المؤتمر العلمي الثالث" ،االزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول" التحديات واالفاق
المستقبلية ،كلية العلوم االدارية والمالية ،جامعة االسراء الخاصة ،عمان ،االردن.3001/4/31-39 ،
(بحث مشترك)
 .1الملتقى الدولي حول "األزمة المالية االقتصادية الدولية والحوكمة العالمية" ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيير ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،الجزائر( .3001/90/39-30 ،بحث مشترك)
 .90المؤتمر العلمي الدولي السابع ،تداعيات االزمة االقتصادية العالمية على منظمات االعمال "التحديات-
الفرص-االفاق" ،جامعة الزرقاء االهلية (مؤتمر محكم) ،الزرقاء ،االردن( .3001/99/99-90 ،بحث

مشترك)
 .99الندوة الثانية عشرة لسبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية " ،مهنة المحاسبة في المملكة
العربية السعودية وتحديات القرن الحادي والعشرين" ،جامعة الملك سعود (ندة محكمة) ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية( .3090/1/91-99 ،بحث مشترك)
2

 .93الملتقى الدولي االول "الحوكمة المحاسبية للمؤسسة ،واقع ،رهانات ،وافاق" كلية العلوم التجارية وعلوم
التسيير ،جامعة العربي بن مهيدي ،ام البواقي ،الجزائر( .3090|93|1-9 ،بحث مشترك)
 .92المؤتمر العلمي الدولي الثامن ،االعمال االلكترونية والتحول في اقتصاديات االعمال" ،جامعة الزرقاء
االهلية (مؤتمر محكم) ،الزرقاء ،االردن( .3099/2/91-91 ،بحث منفرد)
 .94الملتقى الدولي التاسع "االبداغ والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة – دراسة وتحليل تجارب وطنية
ودولية" كلية العلوم التجارية وعلوم التسيير ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،الجزائر.3099|1|91-99 ،
(بحث مشترك)
 .91المؤتمر العلمي المهني الدولي التاسع" ،تطوير بنية التقارير المالية في أعقاب األزمة المالية العالمية"،
جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين ،عمان ،االردن ( .3099/01/31-39 ،بحث مشترك)
 .96المؤتمر العلمي الدولي حول" "االصالح المحاسبي في الجزائر" ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر.3099\99\20-31 ،
 .91الملتقى الدولي الخامس "رأس المال الفكري في منظمات االعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة"
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة حسيبة بو علي ،الشلف ،الجزائر-92 ،
.3099\93\94
 .99الملتقى الدولي "النظام المحاسبي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة ( )IAS-IFRSوالمعايير
الدولية للمراجعة ( :)ISAالتحدي" كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة سعد دحلب ،البليدة،
الجزائر.3093\93\94-92 ،
 .91الملتقى الدولي الثالث "آليات تطبيق النظام المحاسبي الجزائري ومطابقته مع معايير المحاسبة الدولية
وتأثيره على جودة المعلومة المحاسبية" كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة الوادي،
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ألشعبية 0107\00\02-03
 .30الملتقى الدولي الخامس :دور الحوكمة في تحسين األداء المالي للمؤسسات بين تطبيق المعايير
المحاسبية الدولية ( )IAS/IRFSوالمعايير المحاسبية االسالمية  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير ،جامعة الوادي ،الجزائر 0102\00\12-13

اشراف منفرد على رسائل جامعية
ت

نوع
الرسالة

اسم الطالب

9

ماجستير-
محاسبة

عايدة حمد سالم
المهدلي

3

ماجستير-
محاسبة

زيد ثابت جميل
الحسن

2

ماجستير-
محاسبة

ريم خالد مطاحن

4

ماجستير-
محاسبة

يوسف ابراهيم
حجوج

عنوان الرسالة

الجامعة

تاريخ المناقشة

مدى مالءمة متطلبات مسودة
معيار المحاسبة الدولي المقترح
الخاص بالمؤسسات الصغيرة
ومتوسطة الحجم (المؤسسات
الخاصة) للتطبيق في بيئة
المؤسسات الخاصة األردنية
شركات استثمار االموال
(البورصات العالمية) وتحليل
االسباب واالثار المترتبة على
انهيارها في االردن

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

الصيفي -3009
3001

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

الصيفي -3009
3001

مدى قدرة مدققي الحسابات
الخارجية على تدقيق حسابات
الشركات االردنية المتعاملة في
التجارة االلكترونية

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

مدى التزام الشركات االردنية
المساهمة العامة باالفصاح عن
المخصصات والموجودات
والطلوبات المحتملة

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

الصيفي-3009
3001

االول -3090
3099
7

ت

نوع
الرسالة

اسم الطالب

عنوان الرسالة

الجامعة

تاريخ المناقشة

1

ماجستير-
محاسبة

محمد محمود
غانم

االعتراضات الضريبيةـ اسبابها
وسبل معالجتها

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

االول -3090
3099

6

ماجستير-
محاسبة

معتز برهان
العكر

1

ماجستير-
محاسبة

مناع العجمي

9

1
90
99
93

92

94

91

96

آثر مستوى االفصاح المحاسبي
في البيانات المالية المنشورة
على تداعيات االزمة المالية
العالمية في القطاع المصرفي
اثر االزمة المالية العالمية على
ثقة مستخدمي البيانات المالية في
مهنة المحاسبة في دولة الكويت

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن
الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

الثاني -3001
3090

الثاني - 3090
3099

قدرة الشركات المدرجة في
ماجستير-
االول -3099
سوق األوراق المالية الليبي على
فاطمة علي
محاسبة
3093
تبني وتطبيق معايير اإلبالغ
المجربي
المالي الدولية
مدى قدرة نظام المعلومات
ماجستير-
الشرق االوسط
الثاني -3099
المحاسبي في الشركات الكويتية
محاسبة
للدراسات العليا –
هيا يعقوب العبيد
3093
على التعامل مع عمليات التجارة
عمان  -االردن
االلكترونية
ال تزال قيد
جامعة الجزائر رقم
الحكم الراشد كمدخل حديث
فرج شعبان
دكتوراه -
االعداد
2
لترشيد اإلنفاق والحد من الفقر
تجارة
أهمية معايير المحاسبة الدولية
ال تزال قيد
المركز الجامعي
دكتوراه -
( )IAS/IFRSفي ارساء
سفير محمد
االعداد
بالبويرة  -الجزائر
محاسبة
مباديء حوكمة الشركات
جامعة قاصدي
دور االبداع التكنولوجي في
ال تزال قيد
عبد الرؤوف
دكتوراه -
مرباح بورقلة -
تمنية الميزة التنافسية للمؤسسة
االعداد
حجاح
محاسبة
الجزائر
االقتصادية
العالقة بين المستحقات
الصيفي -3093
جامعة عمان
والتدفقات النقدية والدخل وجودة
دكتوراه -
سمير زيتون
3092
العربية
المعلومات المحاسبية للشركات
محاسبة
الصناعية
أثر جودة مخرجات نظام
ماجستير-
االول - 3092
جامعة عمان
المعلومات المحاسبي على
محاسبة
حنان حسن احمد
3094
العربية
رضى العمالء في البنوك
التجارية األردنية
نظام المعلومات المحاسبي في
االكاديمية الليبية – االول - 3092
ظل تكنولوجيا المعلومات في
ماجستير -
صالح الضلعه
3094
فرع مصراته
الشركات المدرجة بالسوق
محاسبة
المالي الليبي
تقييم مدى التوافق بين نظم
المعلومات المحاسبية ومتطلبات
الثاني - 3092
جامعة عمان
ماجستير -
التجارة االلكترونية في قطاع
ليث بني هاني
3094
العربية
محاسبة
الخدمات
الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

6

ت

نوع
الرسالة

اسم الطالب

ماجستير -
91
محاسبة

محمد العقلة

ماجستير -
91
محاسبة

شادي ابو رمان

ماجستير -
30
محاسبة

خالد قبالن

ماجستير -
39
محاسبة

نوري معافى

ماجستير -
33
محاسبة

مختار التومي

ماجستير  -أحمد حسن علي
32
عبدهللا
محاسبة
معاوية عوض
الغزاوي

ماجستير -
34
محاسبة
ماجستير -
31
محاسبة

مناف العقيلي

ماجستير  -عز الدين نعمان
36
اكرم
محاسبة

عنوان الرسالة

الجامعة

اثر مبدأ االعتراف بااليراد
على المشكالت المحاسبية في
القنوات الفضائية العربية

جامعة عمان
العربية

اثر معيار االعتراف بااليراد
على المشكالت المحاسبية في
شركات المقاوالت االردنية

جامعة عمان
العربية

اثر السياسات المحاسبية
واالجراءات المتبعة في دائرة
ضريبة الدخل والمبيعات في
الحد من التهرب الضريبي
دور قائمة التدفقات النقدية في
ترشيد القرارات االستثمارية
بصندوق الضمان االجتماعي
مدى قدرة البنية التحتية
للشركات الليبية على تبني
الحوكمة بمفهومها الحديث
أثر أستخدام المحاسبة االبتكارية
في االنظمة المحاسبية على
جودة المعلومات المالية للبنوك
التجارية االردنية
واقع ومعوقات تطبيق البعد
المالي لبطاقة األداء المتوازن
في الشركات الصناعية المدرجة
اثر تطبيق مبادىء موثوقية
الموقع االلكتروني (web-
 )trustعلى كفاءة اداء نظام
المعلومات المحاسبي في البنوك
التجارية
مدى تكامل الدورات المحاسبية
في نظم المعلومات المحاسبية و
اثرها على الشفافية و االفصاح
في الشركات الصناعية المدرجة
في بورصة عمان

جامعة عمان
العربية

تاريخ المناقشة
الثاني - 3092
3094
الثاني - 3092
3094
الثاني - 3092
3094

االكاديمية الليبية – الصيفي -3094
3091
فرع مصراته
االكاديمية الليبية –
فرع مصراته

متوقع -3094
3091

جامعة جدارا

الثاني -3094
3091

جامعة جدارا

الثاني -3094
3091

جامعة جدارا

الثاني -3094
3091

جامعة جدارا

االول -3091
3091

نقاش لرسائل جامعية
ت

نوع
الرسالة

9

ماجستير-
محاسبة

اسم الطالب

عنوان الرسالة

مدى التزام المدقق الخارجي في
االردن باجراءات واختبارات تقييم
شادن هاني عرار مخاطر االخطاء المادية عند تدقيق
البيانات المالية

الجامعة
الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

تاريخ المناقشة

3001-9-99
6

ت

نوع
الرسالة

اسم الطالب

3

ماجستير-
محاسبة

انس محمود
الطرمان

2

ماجستير-
محاسبة

عبد هللا جبر
السليطي

4

ماجستير-
محاسبة

سرى كريم ريشان
الحديثي

1

ماجستير-
محاسبة

ادمون طارق
ادمون

6

ماجستير-
محاسبة

فالح حمود
المطيري

1

ماجستير-
محاسبة

مصطفى حسين
رحال

9

ماجستير-
محاسبة

سينا احمد االراوي

استخدام منهج  six sigmaفي
ضبط جودة التدقيق الداخلي

1

ماجستير-
محاسبة

اسماعيل حمد
الشعار

أثر االتعاب التي يتقاضاها
المدققي الخارجي في االردن عن
الخدمات االستشارية على
المتطلبات االخالقية لجودة التدقيق
المحددة بموجب المعيار الدولي
رقم ()9

90

ماجستير-
محاسبة

عبد الهادي
الدوسري

أهمية محاسبة التكاليف البيئية في
تحسين جودة المعلومات
المحاسبية

99

ماجستير-
محاسبة

خالد مناحي
العازمي

93

ماجستير-
محاسبة

احمد سالمة
الجويفل

عنوان الرسالة
دور النظم والمعايير المحاسبية في
تحقيق شروط ومتطلبات الحاكمية
المؤسسية في الشركات الصناعية
المساهمة العامة االردنية
مدى التزام البنوك التجارية
العاملة في مملكة البحرين
باالفصاح عن المسؤولية
االجتماعية في البيانات المالية
المنشورة
دور الرقابة على تكاليف جودة
التصنيع في تحسين االداء المالي
لشركات االدوية االردنية
مدى فاعلية نظم المعلومات
المحاسبية في المصارف التجارية
العراقية االهلية من وجهة نظر
االدارة
األهمية النسبية لإلفصاح
المحاسبي في اتخاذ قرارات
اإلقراض في ظل األزمة المالية
العالمية
اثر قانون ضريبة الدخل المؤقت
رقم  39لسنة  3001في تشجيع
االستثمار في االردن

تقييم مدققي الحسابات الخارجيين
لمخاطر قبول التعاقد مع العميل
على قرارهم في قبول أو رفض
مهمة التدقيق
دور نظم المعلومات المحاسبية في
تحقيق رقابة داخلية فاعلة في
المصارف االسالمية االردنية

الجامعة

تاريخ المناقشة

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

3001-1-31

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

3001-1-93

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

3001-93-39

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

3090/1/91

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

3090/93/39

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن
الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن
الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن
الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان – االردن

3099/9/1
3099/9/20

3099/2/39

3099/1/39

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

3099/1/32

الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن

3099/6/1

3

ت

نوع
الرسالة

92

دكتوراه -
محاسبة

94

دكتوراه -
محاسبة

91

دكتوراه -
محاسبة

96

ماجستير-
محاسبة

91

ماجستير-
محاسبة

99
91

ماجستير-
محاسبة
ماجستير-
محاسبة

30

ماجستير-
محاسبة

39

ماجستير-
محاسبة

33

ماجستير-
محاسبة

32

ماجستير-
محاسبة

34

ماجستير-
محاسبة

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تقييم اثر استخدام اساليب التحليل
االستراتيجي للتكاليف في زيادة
احمد سليم
كفاءة قرارات التسعير لدى
الطراونة
شركات الصناعات االستخراجية
والتحويلية
اطار مقترح لتحسين فاعلية
نضال الكساسبة
التدقيق الضريبي
اثر تطوير اداء المدقق الخارجي
مصطفى الشكري في تحسين جودة التقارير المالية
في ظل االزمات المالية العالمية
اثر خدمة اضفاء الثقة للمواقع
التجارية االلكترونية على اداء
أباء أبو غربية
شركات تدقيق الحسابات
اثر االعتماد على المعلومات
أحمد الدراويش المالية في تقدير ضريبة الدخل في
الشركات المساهمة
العالقة بين خصائص المتاجرة
محمد عيد عبد
بالذهب والمشكالت المحاسبية
الرحيم
اثر التكلفة المستهدفة على تعظيم
عبير محمد بدران
ارباح الشركات الصناعية
المهارات المطلوبه من المحاسبيين
القانونيين االردنيين لممارسة
ربا ابراهيم قنديل
المحاسبة القضائية
دور المدير المالي في وضع
احمد خليل ابو
االستراتيجية واعداد الموزانات
كحيل
التخطيطية
مالك عبد الكريم واقع تطبيق مدخل تكاليف الجودة
في شركات الصناعات الغذائية
بركات
العوامل المؤثرة على فاعلية
عالء فوزي
التدقيق الداخلي لتعزيز ادارة
حتاملة
المخاطر في البنوك االردنية
ياسر حامد جدوع

الجامعة

تاريخ المناقشة

عمان العربية
عمان  -االردن

3093/93/9

عمان العربية
عمان  -االردن

3092/09/36

عمان العربية
عمان  -االردن

3092/02/03

العلوم التطبيقية
الخاصة
عمان  -االردن

3092/02/30

عمان العربية
عمان  -االردن

3092/01/01

عمان العربية
عمان  -االردن
عمان العربية
عمان  -االردن
جامعة جدارا
اربد  -االردن
الشرق االوسط
للدراسات العليا –
عمان  -االردن
جامعة جرش –
جرش االردن

3094/03/09
3094/03/91
3094/01/09
3094/01/01
3094/93/91

جامعة جدارا
اربد  -االردن

3091/04/20

جامعة جدارا
اربد  -االردن

3091/90/31

دورات (تدريبية)
 -9تنفيذ (كمدرب) دورة تدريبية "معايير المحاسبة الدولية" (فئة المتدربين – سوق مسقط لالوراق
المالية)،المعهد العربي العماني للتدريب ،طالل ابو غزالة للتدريب المهني ،عضو مجموعة طالل ابو
غزالة ،3001/4/33-99 ،مسقط ،سلطنة عمان.
 -3تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل "دراسات تحليل المشاريع المتعثرة الصغيرة والمتوسطة" (فئة المتدربين –
وزارة التجارة والصناعة بمسقط)،المعهد العربي العماني للتدريب ،طالل ابو غزالة للتدريب المهني ،عضو
مجموعة طالل ابو غزالة ،3001/6/3-1/20 ،مسقط ،سلطنة عمان.
 -2تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل "ادارة ومحاسبة االصول الثابتة (الموجودات)" (فئة المتدربين – شرطة عمان
السلطانية بمسقط)،المعهد العربي العماني للتدريب ،طالل ابو غزالة للتدريب المهني ،عضو مجموعة طالل
ابو غزالة ،3001/6/34-30 ،مسقط ،سلطنة عمان.
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 -4تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل "مهارات ادارة المخازن وطرق الرقابة على المخزون" (فئة المتدربين –
مديرية الخدمات الهندسية في وزارة الدفاع بمسقط)،المعهد العربي العماني للتدريب ،طالل ابو غزالة
للتدريب المهني ،عضو مجموعة طالل ابو غزالة ،3001/1/9-6/31 ،مسقط ،سلطنة عمان.
 -1تنفيذ (كمدرب) برنامج تدريبي متكامل "لنواب مدراء البلديات" (وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه
بمسقط) ،3001/1/91-6/31 ،مسقط ،سلطنة عمان.
 -6تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل "مهارات ادارة المخازن وطرق الرقابة على المخزون" (فئة المتدربين –
مديرية الخدمات الهندسية في وزارة الدفاع بمسقط)،المعهد العربي العماني للتدريب ،طالل ابو غزالة
للتدريب المهني ،عضو مجموعة طالل ابو غزالة ،3001/90/94-90 ،مسقط ،سلطنة عمان
 -1تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل "تطوير نظم المحاسبة الحكومية" (فئة المتدربين – شرطة عمان السلطانية
بمسقط)،المعهد العربي العماني للتدريب ،طالل ابو غزالة للتدريب المهني ،عضو مجموعة طالل ابو
غزالة ،3090/1/36-33 ،مسقط ،سلطنة عمان
 -9تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل "معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية" (فئة المتدربين – شرطة عمان
السلطانية بمسقط)،المعهد العربي العماني للتدريب ،طالل ابو غزالة للتدريب المهني ،عضو مجموعة طالل
ابو غزالة ،3090/1/33-99 ،مسقط ،سلطنة عمان
 -1تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل "تخفيض التكلفة وتعظيم الربحية" (فئة المتدربين – وزارة التجارة والصناعة
بمسقط)،المعهد العربي العماني للتدريب ،طالل ابو غزالة للتدريب المهني ،عضو مجموعة طالل ابو
غزالة ،3090/90/31-32 ،مسقط ،سلطنة عمان.
 -90تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " معايير ومفاهيم المحاسبة في القطاع الخاص والحكومي " (فئة المتدربين–
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – الخبر السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير،3099/6/31-31 ،
الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -99تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " معايير ومفاهيم المحاسبة في القطاع الخاص والحكومي " (فئة المتدربين–
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – الخبر السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير،3099/1/6-3 ،
الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -93تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " معايير ومفاهيم المحاسبة في القطاع الخاص والحكومي " (فئة المتدربين–
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – الخبر السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير،3099/1/92-1 ،
الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -92تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " معايير ومفاهيم المحاسبة في القطاع الخاص والحكومي " (فئة المتدربين–
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – الخبر السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير،3099/1/30-96 ،
الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -94تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " معايير ومفاهيم المحاسبة في القطاع الخاص والحكومي " (فئة المتدربين–
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – الرياض السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير-91 ،
 ،3099/1/39الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 -91تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " معايير ومفاهيم المحاسبة في القطاع الخاص والحكومي " (فئة المتدربين–
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – الجدة السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير،3099/1/39-34 ،
جدة ،المملكة العربية السعودية.
 -96تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " االبداع في البحث العلمي " (فئة المتدربين– اساتذة جامعة اربد االهلية -
اربد)،مركز التطوير واالعتماد والجودة ،3099/93/99 ،اربد ،االردن.
 -91تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " االبداع في خدمة المجتمع " (فئة المتدربين– اساتذة جامعة اربد االهلية -
اربد)،مركز التطوير واالعتماد والجودة ،3099/93/99 ،اربد ،االردن.
 -99تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " مباشرة االموال العامة " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير ،3093/6/30-96 ،الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -91تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " مباشرة االموال العامة " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير ،3093/6/31-32 ،جدة ،المملكة العربية السعودية.
 -30تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " مباشرة اصول المؤسسة وادارتها محاسبيا وفقا لمعايير االبالغ المالي
الدولية " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير،
 ،3093 /1/4-/6/20جدة ،المملكة العربية السعودية.
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 -39تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " مباشرة اصول المؤسسة وادارتها محاسبيا وفقا لمعايير االبالغ المالي
الدولية " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير،
 ،3093 /1/99 -1الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -33تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " مباشرة اصول المؤسسة وادارتها محاسبيا وفقا لمعايير االبالغ المالي
الدولية " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير،
 ،3093 /1/1 -9جدة ،المملكة العربية السعودية.
 -32تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " مباشرة اصول المؤسسة وادارتها محاسبيا وفقا لمعايير االبالغ المالي
الدولية " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير،
 ،3093 /1/93 -9الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -34تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " مباشرة االموال العامة " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير ،3093/1/91-91 ،الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -31تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " مباشرة االموال العامة " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير ،3093 /90/2-/1/31 ،جدة ،المملكة العربية السعودية.
 -36تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي واعداد الموازنات باستخدام
الحاسب االلي " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب
والتطوير ،3092/03/06-03 ،جدة ،المملكة العربية السعودية.
 -31تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي واعداد الموازنات باستخدام
الحاسب االلي " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب
والتطوير ،3092/03/92-01 ،جدة ،المملكة العربية السعودية.
 -39تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي واعداد الموازنات باستخدام
الحاسب االلي " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب
والتطوير ،3092/06/93-09 ،الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -31تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي واعداد الموازنات باستخدام
الحاسب االلي " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب
والتطوير ،3092/06/91-91 ،الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -20تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي واعداد الموازنات باستخدام
الحاسب االلي " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب
والتطوير ،3092/06/36-33 ،جدة ،المملكة العربية السعودية.
 -29تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " االتجاهات المتقدمة في التخطيط والتحليل المالي واعداد الموازنات باستخدام
الحاسب االلي " (فئة المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب
والتطوير ،3092/01/04-6/20 ،الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -23تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " قياس وتقيم االداء المالي والمحاسبي باستخدام بطاقة األداء المتوازن " (فئة
المتدربين– المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة –السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير-1/31 ،
 ،3092/90/02الخبر ،المملكة العربية السعودية.
 -22تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " مقارنة الحسابات الحكومية بالتجارية " (فئة المتدربين– وزارة التجارة
والصناعة –السعودية)،الصدارة للتدريب والتطوير ،3094/9/91-9/99 ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية.
 -24تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " المهارات المحاسبية في ادارة حسابات الذمم المدينة (العمالء) وحسابات
الذمم الدائنة (الموردون)"،الصدارة للتدريب والتطوير ،3091/9/94-90 ،جدة ،المملكة العربية السعودية.
 -21تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " المهارات المحاسبية في ادارة حسابات الذمم المدينة (العمالء) وحسابات
الذمم الدائنة (الموردون)"،الصدارة للتدريب والتطوير ،3091/9/39-34 ،جدة ،المملكة العربية السعودية.
 -26تنفيذ (كمدرب) ورشة عمل " المهارات المحاسبية في ادارة حسابات الذمم المدينة (العمالء) وحسابات
الذمم الدائنة (الموردون)"،الصدارة للتدريب والتطوير ،3091/1/99-1 ،الخبر ،المملكة العربية السعودية.

دورات (مشاركة)
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الحصول على شهادة تدريبية "ورشة تدريبية لرفع كفاءة اداءات اعضاء الهيئة التدريسية في تكنولوجيا
القياس والتقويم" ،جامعة االسراء الخاصة ،3001/9/91 – 3004/99/9 ،عمان ،االردن.
الحصول على شهادة تدريبية "ورشة تدريبية في اساليب التدريس" ،جامعة اربد االهليــــــة-32 ،
 ،3002/3/31اربد ،االردن.
الحصول على شهادة جامعة االسراء في قيادة الحاسوب ( ICDLالمماثلة للرخصة الدولية لقيادة
الحاسوب  ،)ICDLجامعة االسراء.3001 ،
الحصول على شهادة تدريبية "التقويم في التدريس الجامعي" ،جامعة اربد االهليــــــة،3099/99/33 ،
اربد ،االردن.

معارض تعليمية (مشاركة)
 -0رئيسا لوفد لتمثيل جامعة االسراء الخاصة ،المعرض الدولي الثامن للتعليم والتدريب ،دمشق-93 ،
.0111/2/01

مقاالت علمية منشورة
 -9هل اصبح استخدام االنترنيت لعنة تالحق البنوك ،البنوك ،العدد الرابع ،المجلد الرابع والعشرون ،أيار-
حزيران  ،3001االردن.
 -3فجوة التعليم المحاسبي في االردن ،المدقق ،العدد  63-69اذار  ،3001االردن.
 -2الحاكمية المؤسسية بعد مرور عامين على تحديثها ،البنوك ،العدد الرابع ،المجلد الثالث والعشرون ،أيار
 ،3004االردن.
 -4مخاطر العمليات المصرفية التي تتم من خالل القنوات االلكترونية ،البنوك ،العدد الثاني ،المجلد الثالث
والعشرون ،اذار  ،3004االردن.
 -1انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة في الشركات االردنية في ظل تكنولوجيا المعلومات والقيمة العادلة،
المدقق ،العدد  69-61ايلول  ،3006االردن.
 -6اخالقيات المهنة بين االمس واليوم ،المدقق ،العدد  10-61كانون ثاني  ،3001االردن.
 -1اثر االزمة المالية العالمية على معايير المحاسبة ،المدقق ،العدد  90-11آيار  ،3001االردن
 -2االطار المفاهيمي للمحاسبة والبيئة االجتماعية ،المدقق ،العدد  93-99تشرين أول  ،3001االردن
 -6أزمة الثقة بمهنة المحاسبة ،المدقق ،العدد  99-91شباط  ،3099االردن
 -01اين يسير التعليم المحاسبي في االردن؟ المدقق ،العدد  10-91آب  ،3099االردن
 -00نقد لطريقة الجرد الدوري ،المدقق ،العدد  13-19كانون أول  ،3099االردن
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